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In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de start, startgesprekken, zelftesten via school,
jubileum Jacqueline Konings, de eerstvolgende studiedagen, schoolreis en ouderbijdrage, wanneer de directie aanwezig is en wanneer de volgende nieuwsbrief verschijnt.

Start
We zijn blij dat we weer gestart zijn. Op maandag heerste in elk lokaal een
heerlijk rustige werksfeer. We hebben het idee dat de kinderen het ook fijn vinden om weer te beginnen.
Alle voorwaarden voor een fijn en leerzaam schooljaar zijn volgens ons aanwezig. We verwachten daarom een succesvol jaar. Hoge verwachtingen zorgen er vaak voor dat ze realiteit worden!
Patricia van der Toorn heeft vorig jaar als mededirecteur kennisgemaakt met
alles wat de school, aangaat. Ze is aangesteld als opvolger van Ger, omdat hij
dit schooljaar met pensioen gaat. Hij zal daarom vanaf dit jaar op de achtergrond aanwezig zijn. Patricia is de uitvoerend directeur en daarmee aanspreekpunt.
Het overblijven wordt deze eerste weken door de leerkrachten zelf georganiseerd, omdat SKNissewaard kampt met personeelsgebrek. Ze zijn druk bezig
met werven en zoeken naar oplossingen om ons te komen helpen tussen de
middag, maar op dit moment is die oplossing er nog niet. We houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.
Startgesprekken
Volgende week nodigen we iedereen uit voor startgesprekken. Deze gesprekken zijn bedoeld om met elkaar kennis te maken en/of plannen, verwachtingen en afspraken te bespreken. Het kan zijn dat u nog vragen heeft over de
informatie die is meegegeven, u wilt iets belangrijks vertellen over uw zoon/
dochter, misschien wilt u kennismaken met de leerkracht of vragen wat we dit
jaar met z’n allen willen bereiken. Alles in het teken van de ontwikkeling van
uw kind. Wij zien als school hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid: hoe
kunnen we elkaar versterken om dit voor elkaar te krijgen? Wij denken dat de
startgesprekken ons een goede ‘start’ geven! De uitnodigingen voor deze gesprekken lopen via Parro.
Zelftesten via school
Het nieuwe schooljaar is begonnen en we weten dat het corona virus er nog
steeds is. Het beleid over wanneer een test te doen, is aangepast. Het advies
is om een zelftest te doen bij symptomen van corona. Testen zonder klachten
(preventief testen) wordt niet langer geadviseerd.
School blijft zelftesten verstrekken op aanvraag. Heeft u behoefte aan een
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aantal zelftesten voor uw kind? Vraagt u die dan aan bij de leerkracht. We
geven bij een aanvraag een voorraadje van 4 testen mee.
Nogmaals, u hoeft dus alleen zelftesten te gebruiken als leerlingen symptomen van corona hebben.
Jubileum Jacqueline
We meldden het al in het startbericht via Parro,
Jacqueline Konings was per 1 augustus 40 jaar in
dienst. Beelden zeggen vaak meer dan woorden. Deze foto willen we u daarom niet onthouden. Vorige week hebben we het 40 jarig ambtsjubileum van Jacqueline gevierd. Nogmaals gefeliciteerd met het bereiken van deze mijlpaal!
Studiedag 12 september
Maandag 12 september hebben de leraren studiedag. We gebruiken deze
dag om met elkaar te overleggen hoe we nog effectiever les kunnen geven
en onze lesplannen te actualiseren. Alle kinderen hebben deze dag vrij.
Studiedag 5 oktober
We delen nu alvast mee dat we op woensdag 5 oktober ook een studiedag
hebben. In de nieuwe schoolgids was deze dag per ongeluk verkeerd vermeld. Vandaar dat er een rectificatie was toegevoegd in de gids. Deze studiedag is een gemeenschappelijke studiedag van de stichting. Alle scholen
op het eiland hebben deze dag een studiedag.
Schoolreis en ouderbijdrage
Als het goed is heeft u via Parro een brief van de OV ontvangen waarin ze u
vragen de vrijwillige ouderbijdrage van € 60,- over te maken voor organisatie
van onder andere de schoolreis. Met dit bericht is tevens een betaalverzoek
meegestuurd waarmee het bedrag eenvoudig overgemaakt kan worden.
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Wanneer de directie aanwezig is
Ger is op dinsdag 30 augustus en donderdag 1, dinsdag 6, woensdag 7,
woensdag 14, maandag 19, woensdag 21, dinsdag 27 en vrijdag 30 september aanwezig en Patricia op dinsdag 30 en woensdag 31 augustus, dinsdag
6, donderdag 8, woensdag 14, dinsdag 20, maandag 26 en vrijdag 30 september. Voor vragen kunt u hen mailen en een eventuele (digitale) afspraak is zo gemaakt.
Volgende nieuwsbrief
De eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar verschijnt op vrijdag 30 september.
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